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I Tures anda 
Tillsammans i samverkan och med samsyn tillgängliggöra vår skola för alla 
som verkar här. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna! 

Utveckling av varje unik individ just nu och varje dag genom utbildningens 
olika delar. Just nu och framåt!  

Resultat inom  skolans alla områden genom tydliga mål, högt ställda 
förväntningar och nyfikenhet. Anta utmaningen! 

Engagemang  och ansvar i det dagliga skolarbetet både för vår miljö och för 
alla oss som finns omkring dig. Gemensamt engagemang och personligt ansvar! 

Självkännedom genom att utveckla och lära känna sin egen förmåga för att få 
verktyg till kommande livsval. Förverkliga din framtid!  
 
 
Vårt gemensamma arbete  
Tures anda är ett förväntansdokument för Turebergsskolan. Här beskrivs vad skolan förväntar 
sig av elever och vårdnadshavare, och vad elever och vårdnadshavare kan förvänta sig av 
skolan och dess personal.  
 
Det som uttrycks i detta dokument gäller för alla. 
 
Vår vision  

● alla elever ska nå så långt som möjligt, efter sin egen förmåga, i sin 
kunskapsutveckling.  

 
● alla elever ska känna sig trygga och trivas.  

 
● all personal har samsyn och arbetar tillsammans kring varje elevs individuella behov. 

 



 
Vårt uppdrag  Turebergsskolan har hög kvalitet på undervisningen för alla elever, varje dag, 
i en trygg, positiv och utmanande miljö. 
 
 

Tures  ledord 

T Tillsammans  
U Utveckling  
R Resultat 
E Engagemang  
S Självkännedom 
 

 
Allt det vi gör och tror på, alla våra strategier och principer syftar till vår vision, vårt uppdrag 
och våra ledord. 
 
 

Tillsammans 
Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna. 
 
Som medarbetare är du ansvarig för att: 
Vara en professionell förebild i alla situationer 
Tillgängliggöra hela dagen för varje elev 
 
Som elev är du ansvarig för att: 
Behandla alla så som du själv vill bli behandlad  
Bjuda in alla klasskamrater till lek och samtal  
 
Som vårdnadshavare är du ansvarig för att: 
Samarbeta med skolan kring ditt barn 
Delta aktivt i skolans aktiviteter för vårdnadshavare 

 

Utveckling 
Vi är alla i  rörelse framåt.  
 
Som medarbetare är du ansvarig för att: 
Undervisa varje elev på det sätt som gynnar  elevens maximala lärande 
Undervisa och utmana varje elev till att lära på en nivå högre än förväntat 



Utvecklas tillsammans med eleverna 
 
Som elev är du ansvarig för att: 
Arbeta aktivt med att utvecklas, lära nytt och sätta upp nya personliga mål  
Din och andras arbetsmiljö är god 
 
Som vårdnadshavare är du ansvarig för att: 
Engagera dig i ditt barns skolarbete och sociala utveckling  
Stötta ditt barns framsteg, små och större, i skolvardagen 

 
 
 

Resultat 
Vi antar utmaningen att nå ännu längre. 
 
Som medarbetare är du ansvarig för att: 
Undervisa tillgängligt och utmana eleverna att nå så höga resultat som möjligt 
Arbeta målstyrt på alla nivåer 
 
Som elev är du ansvarig för att: 
Nöj dig inte utan anta utmaningen att sträva mot ännu bättre resultat. 
Ha god ordning i ditt skolarbete 
 
Som vårdnadshavare är du ansvarig för att: 
Ge ditt barn möjlighet att växa med uppgiften 
Uppmuntra och stötta ditt barn att nå höga resultat och sina egna  drömmar 

 
 

Engagemang 
Vi är hjälpsamma, tar hand om varandra och vår gemensamma miljö. 
 
Som medarbetare är du ansvarig för att: 
Var engagerad och aktiv i ditt  arbete med elever 
Samverka med övrig personal i det dagliga arbetet 
Ta ansvar för miljön både ute och inne 
 
Som elev är du ansvarig för att: 
Var engagerad i ditt skolarbete, dina skolkamrater och din skola 
Ta  ansvar för dig själv och dina handlingar 
Ta hand om miljön både ute och inne 



Som vårdnadshavare är du ansvarig för att: 
Var engagerad och delaktig i ditt barns skolarbete, kamratrelationer och skola 
Ta ansvar för ditt barns skolgång 

 
 

Självkännedom 
Vi vet vilka vi är och kan därför nå längre i våra liv 
 
Som medarbetare är du ansvarig för att: 
Bemöta alla elever med en övertygelse om att de kan lyckas 
Aktivt medverka till att eleven når självkännedom 
 
Som elev är du ansvarig för att: 
Berömma och stötta andra 
Träna på det du kan bli bättre på 
Arbeta aktivt med att lära känna dig själv 
 
Som vårdnadshavare är du ansvarig för att: 
Uppmuntra och hjälpa ditt barn att tro på sig själv och sin potential 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


